A1 Slovenija, d.d.
Šmartinska 134b,
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NAROČNIŠKA POGODBA za Elektronske komunikacijske storitve za
potrošnika
(v nadaljevanju: Naročniška pogodba), ki jo sklepata:
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: A1) in naročnik
(v nadaljevanju: Naročnik in skupaj z A1 tudi: pogodbeni stranki), kot sledi:
NAROČNIK
Ime in priimek:
Naslov stalnega bivališča (ulica, pošta in poštna številka):
Spol:

Rojstni datum:

M

Ž

Davčna številka:

Elektronski naslov:
Kontaktna telefonska številka:
NASLOVNIK ZA PREJEMANJE RAČUNOV (če je ta naslov drugačen od naslova naročnikovega stalnega bivališča)
Spol:

Ime in priimek (fizične osebe) oz. firma družbe (pravne osebe):
Naslov bivališča (fizične osebe) oz. poslovni naslov družbe (pravne osebe) (ulica, pošta in poštna številka):

Elektronski naslov:
Podpisano soglasje naslovnika:
Oblika računa:
Zbirni račun

Razčlenjeni račun

Način prejemanja Računov:
eRačun na elektronski naslov:
Tiskani Račun

eRačun na portalu Moj A1

eRačun v spletno banko

TRR:

Davčna številka:
SMS sporočilo o poslanem eRačunu:
DA (telefonska številka):

NE

SMS sporočilo ob zapadlosti računa:
DA (telefonska številka):

NE

Obračunski cikel:
6.

13.

20.

27.

UPORABNIK (če Naročnik ni obenem tudi Uporabnik)
Ime in priimek (fizične osebe) oz. firma družbe (pravne osebe)*:
Naslov bivališča (fizične osebe) oz. poslovni naslov družbe (pravne osebe) (ulica, pošta in poštna številka):

Rojstni datum:

Spol:

M

Ž

Davčna številka:

Elektronski naslov:
Podpisano soglasje Uporabnika:
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJSKE STORITVE MOBILNE TELEFONIJE
Telefonska številka*

M/NPPtr

kartica SIM št.

Paket
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M

Ž

DODATNE STORITVE PO NAROČILU (če so združljive z izbranim paketom)
BlackBerry BIS

Razčlenjeni račun

Prenos lastništva

Prehod z A1 predplačniškega paketa

Dve kartici - ena številka

Trajno skrita številka (CLIR)

Konferenčna zveza

Nosilec naročniškega razmerja

Tarifa SVET

Tarifa DATA SVET

Opcija A1 Nadzor

(100, 500 ali 1000 SMS)

Opcija

(300 MB, 1GB, 3GB ali 15 GB)

(1 GB, ORTO 2 GB, 3 GB ali 15 GB)

Mednarodna sporočila

Sporočila

(101 ali 1001)

(101 ali 1001)

Tujina PARTNER

(100, 250 ali 600)

Opcija EU

(100, 250 ali 600)

Koofr

Tujina EU

(100, 250 ali 600)

Tujina DATA PARTNER

M2M Tujina

(1, 2, 4 ali 8 MB)

Tujina DATA EU

(16, 32 ali 100 GB)
(100, 250 ali 600)

Opcija PARTNER

(100, 250 ali 600)

(100, 250 ali 600)

M2M

(1, 10, 50, 150, 300, 400, 800 ali 1300 MB)

Klici 101

Tujina 1GIGA

Blokada dodatni zakup

Blokada GPRS v tujini

Nočna opcija

Tarifa EU10

ORTO višja hitrost

Višja hitrost LTE

Stalna omejitev identitete klicanja

Tarifa EU in BALKAN

A1 SIMPL na račun stanje

A1 SIMPL stanje

Samodejno polnjenje A1 SIMPL

št.:

Znesek polnjenja

EUR

Dan polnitve (1 - 28)

Prenos Telefonskih številk:
DA (izpolniti obrazec za prenos številk)

NE

Začasna Telefonska številka:

ne želim prejemati obvestil o aktualnih ponudbah A1
Objava Telefonske številke v imeniku:

DA

ne želim prejemati obvestil o ugodnostih za zveste uporabnike A1

NE

Za objavo v imeniku dovoljujem (poleg podatkov označenih z zvezdico) tudi:
elektronski naslov

davčno številko

matično številko družbe

akademski naziv:

znanstveni/strokovni naziv:

Namen objave v imeniku:
Davčni zavezanec:

DA

v raziskovalne namene

za namene trženja

NE

OPOMBE

PRILOGE (cenik, splošni, posebni in drugi pogoji naprav ter storitev so objavljeni na www.A1.si)
Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike
Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev
Posebni pogoji za gostovanje z Alternativnim ponudnikom
Posebni pogoji za uporabo storitve Moneta
Posebni pogoji za izvajanje storitve Brezplačni preizkus
Posebni pogoji ugodnosti Moja skupina A1
Posebni pogoji uporabe tarife »EU in BALKAN«
Posebni pogoji uporabe tarife »EU10«
Posebni pogoji za uporabo storitve Koofr
Splošni pogoji za izvajanje direktnih bremenitev
Posebni pogoji telefonske prodaje
Posebni pogoji za Spletno trgovino A1
Posebni pogoji za prodajo izven poslovnih prostorov
Cenik
Druge priloge (če obstajajo):

M/NPPtr

stran 2/3

v mesecu

UVOD
1. P
 ogodbeni namen pogodbenih strank po tej Naročniški pogodbi je, da A1 Naročniku odplačno zagotavlja Elektronske komunikacijske storitve
opredeljene v tej Naročniški pogodbi – vse v skladu s to Naročniško pogodbo.
PREDMET IN CENA
2. A
 1 za Naročnika oz. za Uporabnika izvaja Elektronske komunikacijske storitve opredeljene v tej Naročniški pogodbi: (i) v skladu z vsakokratno
veljavnimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev –
Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev veljavni ob sklenitvi
te Naročniške pogodbe so Priloga te Naročniške pogodbe in (ii) v skladu z vsakokratno veljavno vsebino ostalih Prilog – ostale Priloge veljavne ob
sklenitvi te Naročniške pogodbe so Priloga te Naročniške pogodbe – vse v skladu s to Naročniško pogodbo.
3. R
 ačune za Elektronske komunikacijske storitve opravljene po tej Naročniški pogodbi je Naročnik dolžan plačevati A1 v skladu z izstavljenimi
Računi.
4. N
 aročnik je seznanjen in se strinja, da bo v primeru zamude s plačilom zapadlih denarnih obveznosti po Računu, A1 poslal opomin preko sporočila
SMS na Telefonsko številko, ki je predmet te Naročniške pogodbe.
PRAVICE IN OBVEZNOSTI
5. P
 oleg vsebine po sami tej Naročniški pogodbi, pravice in obveznosti pogodbenih strank določajo tudi Priloge, ki so neločljivi sestavni del te
Naročniške pogodbe in se šteje, da ta Naročniška pogodba in Priloge veljajo in pogodbeni stranki zavezujejo skupaj, kot enovita in celovita
pogodbena vsebina oz. listina.
6. V
 primeru neskladja med vsebino te Naročniške pogodbe in vsebino Prilog, velja ta Naročniška pogodba – Priloge pa v primeru tega neskladja
veljajo smiselno, ob upoštevanju določil te Naročniške pogodbe.
VELJAVNOST
7. P
 redmetna Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas, vendar ne dalj kot za obdobje v katerem A1, v skladu z Veljavnimi predpisi, sme
opravljati Elektronske komunikacijske storitve.
8. N
 e glede na ostala določila te Naročniške pogodbe, ta Naročniška pogodba preneha veljati zaradi razlogov, na način, takrat in s posledicami, kot
to določajo: (i)vsakokratno veljavni Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje
mobilnih storitev ali (ii) neposredno Veljavni predpisi.
KONČNE DOLOČBE
9. S
 sklenitvijo te Naročniške pogodbe Naročnik med ostalim potrjuje:
- da ga je A1 izrecno opozoril na celotno besedilo pogodbenih pogojev po tej Naročniški pogodbi, vključno s Prilogami, in da mu je bilo celotno
besedilo pogodbenih pogojev, vključno s Prilogami, dostopno brez težav in da je bil torej s celotnim besedilom pogodbenih pogojev, vključno s
Prilogami, v celoti in popolno seznanjen
- da je seznanjen s pokritostjo področja Republike Slovenije z A1 omrežjem
- da je seznanjen z možnostmi uporabe posameznih Elektronskih komunikacijskih storitev na področju Republike Slovenije in v državah, v katerih
A1 svojim Naročnikom oz. Uporabnikom omogoča Gostovanje (roaming).
10. P
 redmetna Naročniška pogodba je sklenjena in velja, ko jo pogodbeni stranki podpišeta.
11. N
 aročniško pogodbo oz. Elektronske komunikacijske storitve opredeljene v tej Naročniški pogodbi bo A1 začel izvajati čim prej po sklenitvi te
Naročniške pogodbe in najkasneje v roku 3 dni od dneva sklenitve te Naročniške pogodbe.
12. S
 premembe oz. dopolnitve te Naročniške pogodbe bodo veljavne le, če jih bosta pogodbeni stranki sklenili v enaki obliki, kot je sklenjena ta
Naročniška pogodba.
13. Predmetna Naročniška pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih A1 prejme dva, Naročnik pa enega.

Kraj podpisa:

Datum podpisa:

A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d.

NAROČNIK

zanj po pooblastilu (ime in priimek prodajalca):

Šifra prodajnega mesta:

PODATKI O POSREDNIKU:
Spodaj podpisani posrednik potrjujem in zagotavljam, da so vsi podatki, navedeni v Naročniški pogodbi, točni in popolni.
Datum:

Posrednik:

M/NPPtr
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Podpis:

